
Klasa 7   

Religia  9 czerwiec  

Dzień dobry. Na dzisiejszej lekcji będziemy pogłębiać wiedzę o Uroczystości 

Bożego Ciała. 

Zapisz temat lekcji. 

Temat:  Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.  

Przeczytaj i zapamiętaj: 

,,Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata’’(Ewangelia według św. 

Jana 6, 51) 

Trudno jest współczesnemu człowiekowi uwierzyć w realną obecność Boga 

w Komunii Świętej. Świat Boga i Jego Nadprzyrodzoność stają się dla nas nie do 

pojęcia i niezrozumiałe. Bóg uwzględnia braki ludzkiej wiary, nie potępia 

niedowiarków, ale pragnie nam pomóc w zrozumieniu tej tajemnicy cudami.  

Obejrzyj film, klikając na link 

https://www.youtube.com/watch?v=j9I0QuwJe8s 

Włoskiej miejscowości Lanciano przechowywane są z wielką czcią dowody 

jednego z pierwszych i największych cudów eucharystycznych. Cud ten zdarzył się 

w VIII wieku a spowodowany był wątpliwości pewnego mnicha w prawdziwą 

obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Podczas Mszy św., po dokonanej 

konsekracji, hostia stała się Ciałem, a wino przemieniło się w żywą Krew krzepnąc 

w pięć nierównych i rożnych co do kształtu i wielkości grudek. Po wielu badaniach 

kościelnych, podjęto także badanie naukowe. Dokonał go sławny uczony, prof. 

Odoardo Linoli, specjalista anatomii i histologii patologicznej oraz chemii 

i mikroskopii klinicznej. Współpracował z nim prof. Ruggero Bertelli 

z uniwersytetu w Sienie. Analizy wykonane z bezwzględną ścisłością naukową 

i potwierdzone szeregiem fotografii zrobionych przy pomocy mikroskopu, zostały 

podane do wiadomości publicznej przez prof. Linoli. Ogłosił je w Lanziano 

4 marca 1971 r. Badania wykazały: Ciało jest prawdziwym ciałem. Krew jest 

prawdziwą krwią. Ciało stanowią tkanki mięśnia sercowego (miocardium). Ciało 

i krew należą do gatunku ludzkiego. Ciało i krew mają tę samą grupę krwi (AB). 

W krwi odnalezione zostały proteiny z takimi stosunkami procentowymi, jakie 

znajdują się w obrazie osoczo-proteinowym normalnej, świeżej krwi. Dobra 

https://www.youtube.com/watch?v=j9I0QuwJe8s


konserwacja ciała i krwi, 

pozostawionych w stanie naturalnym 

przez dwanaście wieków 

i wystawionych na działanie czynników 

atmosferycznych i biologicznych, jest 

zjawiskiem nadzwyczajnym, cudem, 

zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę 

fakt, że w tkankach mięśnia sercowego, 

z których się składa Ciało Cudownej 

Hostii nigdy nie znaleziono żadnych 

śladów soli lub materiałów 

konserwujących, używanych nawet 

w dawnych czasach w celach 

mumifikacji. Krew zaś, gdyby była 

wzięta z martwego ciała szybko uległaby rozkładowi.  

1263 roku w Bolsenie, niedaleko Rzymu miało miejsce kolejne niezwykłe 

wydarzenie. Kapłan w czasie Mszy Św. podczas łamania hostii zauważył, jak na 

białe płótno korporału zaczęła sączyć się krew. Dopiero po tym wydarzeniu papież 

Urban IV wprowadził w Rzymie Święto Bożego Ciała i Krwi Pańskiej, a papież 

Jan XXII w XIV wieku nakazał obchodzić je w całym Kościele. Do dziś korporał 

z plamami krwi znajduje się w katedrze w Orvietto niedaleko Bolseny.  

Święto Bożego Ciała dotarło do Polski w 1320 roku, czyli w czasach króla 

Władysława Łokietka. W naszej polskiej tradycji to święto miało związek 

z odwróceniem nieszczęść oraz uproszeniem pogody i błogosławieństwa plonów. 

Jak czytamy w papieskim dokumencie, Uroczystość Bożego Ciała miała być 

przebłaganiem i zadośćuczynieniem za znieważanie Najświętszego Sakramentu 

i odstępstwa od wiary świętej oraz miała upamiętniać ustanowienie Eucharystii. 

W Polsce zatwierdzono osiem cudów Eucharystycznych. Ostatnie dwa miły 

miejsce w Sokółce 2008 r. i Legnicy 2013 r. 

Dziś uczestnicząc w Uroczystości Bożego Ciała wyznajemy wiarę w rzeczywistą 

obecność Pana Jezusa pod postacią Eucharystii. 

Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. 

Anna Osińska 

 


